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தாரா�ரம் �ைனவர். S M ��ஷ்ணன்

கா� ஹ�மந்தராயரின் ேமல் இயற்�ய 

ஸ்ேலாகத்�ன் �ல வரிகள் :

ஸ்ேவன லப்த ப்ர�ஷ்�ேத

ராஜேத ேம� வஸ்ஸதா !

காடான்ஜேநய பவன:

வாஞ்�தாரத் ப்ரதாயக:

ெதாடர்�க்� : 04258 220749

ெசல்�ம் வ�
கா� ஹ�மந்தராய ஸ்வா� ஆலயம் தாரா�ரம் �ரதான 

சாைல�ல் அைமந்�ள்ள�.

ஆலய வ�பாட�் ேநரம்
ெகாேரானா�ற்� �ன் இவ்வாலயத்�ல் வ�பாட�் ேநரம் மாற்� 

அைமக்கப்பட�் காைல 8.30 மணி �தல் 12 மணி வைர��ம் 

மாைல 5 மணி �தல் 7.30 மணி வைர��ம் �றந்��க்�ற�. 

Location of the temple : 

The temple is located in Dharapuram Main Road

Temple Timings : 

Post corona lockdown, the temple has restricted timings 

and follows hygiene protocols strictly. The revised timings 

are from 8.30 am to 12 pm in the morning and from 5 pm 

to 7.30 pm in the evening.
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� கா� ஹ�மந்தராய ஸ்வா� ஆலயம், ��ப்�ர ் மாவடட்ம், 

தாரா�ரம் நகரில் தாரா�ரம் ெம�ன் ேரா�ல் அைமந்�ள்ள�. 

இ� ��ப்�ர ் நகரில் இ�ந்� 47 �ேலா�டட் ர ் ெதாைல��ம், 

ேகாைவ���ந்� 72 �ேலா�டட் ர ்மற்�ம் ஈேராட�்��ந்� 75 

�ேலா�டட் ர ்ெதாைல��ம் உள்ள�. 

Éahruh# Ô®¤j® ãuâZil brŒj MŠrnda 
_®¤j§fŸ

�யாசராஜ �ரத்த்ர ் –  �ஜயநகர சாம்ராஜ்யத�்ன் ராஜ��, 

�யாசராயராக இ�ந்த இவர,் ஒ� சமயம் ராஜா ��ஷ்ணேதவ 

ராயைர �ஹேயாக ேதாஷம் பற்�ய ெபா��, அவைர 

காப்பதற்காக அரியைண ஏ�ய காரணத�்னால், �யாச 

ராஜரானார.்  இவர ் ப்ரஹலாதனின் ம� அவதாரமாக�ம்

� ராகேவந்�ரரின் �நை்தய அவதாரமாக�ம் க�தப்ப��றார.் 

அைனவரின் மனம் கவரந்்த ‘��ஷ்ணா நீ ேபகேன பாேராʼ 

பாடைல இயற்�யவர ்இவேர.

�யாசராஜ�க்� ஒ� தனி �றப்� உண்�.  அவர ் தன்

ைக�ல் உள்ள அங்கார கட�்ையக் ெகாண்� 732 ஆஞ்சேநய 

�ரத்்தங்கைள உ�வாக்� இ�க்�றார.்  அங்காரம் என்ப� 

மாத்வரக்ள் உண� உண்பதற்� �ன் ெநற்��ல் அணிந்� 

ெகாள்வதா�ம்.  இக்கட�்யால் ஒ� பாைற �� அவர ்

ஆஞ்சேநயரின் உ�வதை்த வைரந்தால்,  அ� அப்ப�ேய 

�ைலயாக மா� ��ம். 

�யாசராஜ ஆஞ்சேநயரக்ள் ெப�ம்பா�ம் ஒேர மா�ரியாக 

�ளங்�வைத நாம் காணலாம்.  வல� கரம் அபய 

ஹஸ்தமாக�ம், இட� கரம் ெசௗகந்�கா மலர ் ஏந்��ம் 

காணப்ப�ம்.  அ�மனின் வால் உயரந்்� தைலக்� ேமல் 

வைளந்��க்�ம். அ�ல் மணி கட�்��ப்பைத நாம் காணலாம். 

ேம�ம், பாதங்கள் பக்கவாட�்ல் ��ம்� இ�க்�ம்.
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இவ்வா� இ�க�்ம் �யாசராஜ ஆஞ்சேநய �ரத்த்ங்கள் 

சரவ்ா�ஷ்டங்கைள�ம் தர வல்லைவ.  இைவ ெப�ம்பா�ம் 

�றந்த ெவளி�ேலேய ப்ர�ஷ்ைட ெசய்யப்பட்டைவ. 

�ற்காலத�்ல் இவற்�ல் �லவற்�ற்� ஆலயங்கள் அைமகக்ப ்

பட�்�க�்ன்றன.  இநத் ஆஞ்சேநயரக்ள், �யாசராஜர ் ெசன்ற 

இடங்களில் பரவலாக அைமந�்�க�்ன்றன.  �ஜயநகர 

சாம்ராஜ்யத�்ன் ேகாைட தைலநகரான ெப�ெகாண்டா�ல் 

மட�்ம் நா�கெ்கா� அ�மனாக ஒராண்�ல் 365 ஆஞ்சேநயரக்ைள 

�ர�ஷ்ைட ெசய்�ள்ளார.்

தாரா�ரம் ஒ� காலத்�ல் ெகாங்� மண்டலத்�ன் தைலநகராக 

�ளங்�ய�.  இவ்�ர,் பண்ைடய நாளில் �ராட�ரம் என்� 

வழங்கப்படட்�.  பஞ்ச பாண்டவரக்ள் ஒ� வ�டம் இங்� 

அஞ்ஞாதவாசம் இ�ந்ததாக நம்பப்ப��ற�.

ேம�ம் தாரா�ர�ம் � ராகேவந்�ரரின் ��ந்தாவனம் 

அைமந்த மந்�ராலய�ம் ஒேர ேநரே்காட�்ல் அைமந்�ள்ளன.  

இவ்�ரிேல �யாசராஜர் பத்� ஆஞ்சேநயரக்ைள �ர�ஷ்ைட 

ெசய்�ள்ளார.்  இவற்ைற ஒேர நாளில் தரிசனம் ெசய்வ� 

ேவண்�ய எல்லா வற்ைற�ம் த�வ� கண்��.

fhL ADkªjuha °thÄ bga® fhuz«

தாரா�ரத்�ல் உள்ள �யாசராஜ ஆஞ்சேநயர ்ஆலயங்களில் �க 

ெபரிய�ம், �ரபலமான�ம் � கா� ஹ�மந்தராயர ்ஆலயம். 

இ�, �யாசராஜர ் �ர�ஷ்ைட ெசய்த ஆஞ்சேனய 

�ரத்்தங்களில் 89 வதாக அ�யப்ப��ற�. �ந்ைதய காலத்�ல் 

தாரா�ரம் தைலநகராக இ�ந்ததால் இங்� ேகாடை்ட�ம் 

அதைன �ற்� அடரந்்த கானக�ம் அைமந்��ந்த�.  இந்த 

கானகத்�ல் அ�மன் ப்ர�ஷ்ைட ஆ� இ�ந்த காரணத்�னால் 

இவர ்கா� அ�மந்தராய �வா� என்� அைழக்கப்படட்ார.் 

âU¡nfhÉš tuyhW

ஆரம்பத்�ல் இந்த ஆஞ்சேனயர ் ெவடட் ெவளி�ேலேய 

காணப்படட்ார.்  ஆங்�ேலயர ் காலத்�ல் இப்ப��க்� 

கெலக்டராக இ�ந்த �லன் என்பவ�க்� ஒ� சமயம் ராஜ 

�ளைவ ேநாய் ஏற்படட்�.  அப்ேபா�, அவர ் மன��� கா� 

அ�மந்தராயைர �ராரத்்�க்க, அந்ேநாய் மைறந்த�. அதற்� 

நன்�யாக அவர ்1810 ஆம் ஆண்� இக்ேகா�ைல எ�ப்�த்தார.் 

க�வைர�ல் ேமற்�ைர அைமக்க �ற்படட் ேபா�, அ�மன் 

கன�ல் ேதான்� தனக்� �ைர அைமக்க ேவண்டாெமன்� 

��யதால், இன்�ம் இைறவ�க்� ேமேல சாளரம் 
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அைமக்கப்பட�்,  அ� வ�ேய ெவ�ல்,  மைழ ஆ�யைவ 

�லவரின் �� ���ன்றன.

fhL ADkªjuha °thÄÆ‹ njh‰w«

�லவர ்கா� ஹ�மந்தராய ஸ்வா� ெந��யன்ற வ�வமாய், 

ஏேழகால் அ� உயர�ம் �ன்ற� அகல�ம் உள்ளவராய் காட�் 

அளிக்�றார.் உயரத்்�ய வல� கரத்�ல் கடை்ட �ரல் சற்ேற 

மடங்�, அபயஹஸ்தமாக காட�் அளிக்�ற�. தைலக்� ேமல் 

உயரந்்த வா�ல் �ன்� மணிகள் காணப்ப��ன்றன.  மற்ற 

�யாசராஜ ஆஞ்சேநயரக்ள் ேபால இட� கரத்�ல் ெசௗகந்�கா 

மல�ம்,  பாதங்கள் பக்கவாட�்ல் ��ம்�ய வண்ண�ம் 

உள்ளன. ஆஞ்சேநய ஸ்வா��ன் �கமண்டலம் ஹயக்ரவீைர 

ஒத்ததாக உள்ள�.  படட்ாகத்� மற்�ம் �ச�்வாக்கத்� 

ஏந்���க்�றார.் இ�ப்�ல் � �யாசராஜரின் �தர்ிக்ைகயான 

யாளி காணப்ப��ற�.

c‰rt _®¤âfË‹ áw¥ò

�லவர ் இவ்வள� �றப்பானவெரன்றால், உற்சவர ் அைத �ட 

�ைறந்தவரல்ல.  �யாசராஜரின் �ஷ்யரான � �ஜேயந்�ர 

�ரத்்தர ்தன் கரங்களால் உ�வாக்�ய� இங்�ள்ள உற்சவ ராமர.் 

�ஜேயந்�ரர ் ஆய கைலகள் அ�பத்� நான்��ம் �றந்தவர.் 

இவ�க்� மற்ெறா� �றப்�ம் உண்�.  �யாசராஜர,் 

ராகேவந்�ரர ் ஆ�ய இ� அவதாரங்கைள�ம் கண்டவர ் இவர ்

ஒ�வேர. 

Mya¤â‹ mik¥ò

இவ்வாலயத்�ன் ெவளி�ல் அரச மரத்த� �நாயகர ்

காணப்ப��றார.்  உள்ேள �ைழந்த�ம்,  ஒ� �ரம் 

� ராமரின் சன்ன� உள்ள�. அ�ல் ராம�ம் �தா �ராட�்�ம் 

மட�்ம் காணப்ப��றாரக்ள்.  இதற்� எ�ேர � ராகேவந்�ர 

ஸ்வா��ன் ��த்�கா ��ந்தாவனம் காணப்ப��ற�. இ� 

�வாத� கடட்ைள �ப்பராயர ் என்பவரால் அைமக்கப்படட்�. 

இ�ல் 113 சாள �ராமங்கள் உள்ளன. கரப்்பக்�ரகத்�ற்� �ன் 

உள்ள அரத்்த மண்டபத்�ல் மரத்தாலான எட�் �ண்கள் 

உள்ளன.  இவற்�ல் தசாவதார �ற்பங்கள் �க அழகாக 

ெச�க்கப்பட�்ள்ளன.  இத�்ண்களில், பக்தரக்ள் �ழந்ைத

வரம் ேவண்� கட�் ைவத�் ள்ள ெதாட�்ல்கள் ெதாங்��ன்றன. 

க�வைற�ன் வலப்�றம் � ல�்� நர�ம்மர ்சன்ன� மற்�ம் 

� ஜய�ரத்்தரின் ��த்�கா ��ந்தாவனம் உள்ள�.  இந்த 
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ல�்� நர�ம்மர,் பவானி ���ைற�ல் �ைடத�்  இங்� 

�ர�ஷ்ைட ெசய்யப்பட�்ள்ள�.

� ஜய�ரத்்தர ் � மத்வரின் ேநர� �ஷ்யரான அே�ாப்ய 

�ரத்்தரின் �ஷ்யராவார.் இவர ் � மத்வரின் பாஷ்யங்க�க்� 

உைர எ��யதால் இவர ்�காசாரியர ்என்� வழங்கப்ப��றார.் 

இவரின் ��த்�ைக ��ந்தாவனத்�ல் மத்வரின் �க்ரஹம் 

மற்�ம் ஒ� ேபைழ�ல் 1 3 6  சாளக்�ராமங்கள் ைவக்கப் 

பட�்�க்�ன்றன. இங்� மட�்மல்லாமல் அவரின் ��த்�ைக 

��ந்தாவனங்கள் ேசலம்,  பல்லடம்,  மற்�ம் ேகாைவ��ரில் 

காணப்ப��ன்றன.

ப்ரஹலாதனின் �ன்� அவதாரங்க�ம் அவரக்ளின் இஷ்ட 

ெதய்வங்க�ம் இவ்வாலயத்�ல் இ�ப்பைத நாம் காணலாம்.

� ராகேவந்�ரரின் ��த்�கா ��ந்தாவனத்�ல் 

�ரகலாத�ம், தனி சன்னி��ல் அவரின் இஷ்ட ெதய்வமான 

ல�்� நர�ம்ம�ம்,  �யாசராஜரின் இஷ்ட ெதய்வமான 

ேவ�ேகாபால ஸ்வா��ம், � ராகேவந்�ரர ்மற்�ம் அவரின் 

இஷ்ட ெதய்வமான ராம�ம் இ�க்�ன்றனர.்  இங்�ள்ள 

ேவ�ேகாபாலன் தன் கால��ல் ஆஞ்சேனய�டன் 

காணப்ப�வ� அ�சயம்.  ேம�ம்,  ராம�ம் �ைத�டன், 

ல�்மணன், அ�மனின்� காணப்ப�வ�ம் அரி�.

Mya¤âš fil¥ão¡f¥gL« ÉâKiwfŸ

அ�மன் ஆலயம் என்றாேல,  �ள� மாைல,  வைட மாைல 

மற்�ம் ெவற்�ைல மாைல ஆ�யைவ பக்தரக்ள் ��ம்� 

அளிக்�ம் காணிக்ைககள்.  ஆனால்,  இவ்வாலய வ�பா�கள் 

அைனத�் ம் மத்வ சம்ப்ரதாயப்ப� ெசய்யப்ப�வதால், இங்� 

�ள� மாைல,  ெவற்�ைல மாைல,  வைட மாைல மற்�ம் 

எ��சச்ம்பழ மாைலகள் ஏற்கப்ப�வ�ல்ைல.  �ள� 

மஹால�்��ன் அம்சம். எனேவ, அ� �மந் நாராயண�க்ேக 

உரிைமயான�.  தாயாரின் அம்சமான �ள� ஆஞ்சேநய 

ஸ்வா��ன் �ர�ல் மட�்ம் �டட்ப்ப��ற�.  அ� ேபால, 

சன்ன�களில் �ைஜக�க்� ஒ� வரிைசக்�ரமம் 

கைடப்��க்கப்ப��ற�. இ�. � மத்வர ் வ�த்த தந்த்ர ஸார 

ஸங்க்ரஹ்த்ைத �ன்பற்� � ஜய�ரத்்தர ்அைமத்த வ�பாட�் 

�ைறயா�ம்.

இங்� �த�ல் சாளக்ராம வ�பா� நைடெப��ற�.  �ன்� 

நர�ம்மர,் ராமர,் ��ஷ்ணர,் ஆஞ்சேநயர,் ஜய�ரத்்தர,் மற்�ம் 

ராகேவந்�ரர ் ஆ�ேயா�க்� இந்த வரிைசப்ப� �ைஜகள் 
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நைடெப��ன்றன.  ஒ� நாைளக்� ஒ� �ைற மட�்ேம 

�ைஜகள் நடக்�ன்றன. உண� அ�ந்�ய �ற� அரச்ச்கரக்ள் 

�ைஜகள் ெசய்வ�ல்ைல.

K¡»a ÉHh¡fŸ

 இங்� ஹ�மத் ஜயந்� மற்�ம் �யாச �ரண்ிமா�ன் ெபா�� 

�ரம்ேமாத்ஸவ�ம், நர�ம்ம ஜயந்��ன் ெபா��, � ராமர ்

�றப்பா�ம் நைடெப��ன்றன.
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Sthalapuranam of 

Sri Kadu Hanumantharaya Swamy Temple 
Dharapuram

Location

The Kadu Hanumantharaya Swamy temple is situated in 

Dharapuram Main Road in the city of Dharapuram in 

Tirupur district of Tamil Nadu. Dharapuram is 47 

kilometres away from the district capital, Tiruppur and 72 

and 75 kilometres away from Coimbatore and Erode 

respectively.

Installation of Hanumans by Sri Vyasaraja 

Theertha

Sri Vyasaraja Theertha was the Rajaguru of the 

Vijayanagara Empire. Once when the King, Sri 

Krishnadevaraya was affected by Kuha Yoga Dosha, Sri 

Vyasaraya, as he was originally called, ascended the 

throne on behalf of the King, and once the Dosha was 

burnt down, returned the kingdom to Krishnadevaraya. 

From then, he came to be known as Vyasaraja.

Vyasaraja Theertha was an ardent devotee of Sri 

Anjaneya Swamy and has installed over 732 Hanumans 

with the help of his Angaram stick. Angaram is worn by 

Madhvas before consuming food. Vyasaraja would draw 

the form of Hanuman using his Angaram stick and the 

same would turn into a sculpture. He has installed these 

Hanumans across the expanse of the Vijayanagara 

empire in clusters. In Penukonda, the summer capital of 

the Vijayanagara kingdom, he has installed 365 

hanumans at the rate of one per day over a year's time.

10



The Hanumans predominantly have similar features. They 

were turned to a side, holding up the right hand in 

Abhaya Hastha, with the left hand holding the 

Sowgandhika flower. The tail was raised up over the head 

and had a bell tied on to it. The feet were turned sideways. 

Worshipping these Hanumans granted all the genuine 

wishes of the devotees. They were mostly installed in the 

open. Over time, several have had temples built around 

them. 

Dharapuram was the erstwhile capital of the Kongu 

region. It has also been known as Viratapuram. It is 

believed that it was here that the Pandavas spent one year 

incogni to .  Moreover,  both  Dharapuram and 

Mantralayam, where Sri Raghavendra Swamy's jeeva 

samadhi is found, are located on a straight line.  Sri 

Vyasaraja Theertha has installed ten Hanumans in 

Dharapuram. Worshipping them all in a single day is said 

to grant all the wishes of the devotees.

How the Lord came to be known as Sri Kadu 

Hanumantharaya Swamy

The biggest and the most famous among the Vyasaraja 

Hanumans in Dharapuram is the Kadu Hanumantharaya 

Swamy. In days of old, Dharapuram being the capital of 

the Kongu region, had a fort and there was a dense forest 

surrounding it. Since this Hanuman was installed

within the forest, he came to be known as Kadu 

Hanumantharaya Swamy.

History of the Temple

Initially, this Hanuman was found in the open. During the 

British period, Deelan, the then English Collector of 

Dharapuram, developed a disorder called “Rajapilavai” (a 

huge Carbuncle). All efforts taken by doctors did not help 
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him get relief. So he prayed to Sri Kadu Hanumantharaya 

Swamy. Very soon, he was completely cured of his 

problem. He then built a temple for the deity in 1810. 

When the roof was about to be constructed, Hanuman 

appeared in the dream of a devotee, expressing his desire 

to stay under the open sky. Therefore, an opening has 

been made in the ceiling above the deity, and the sun as 

well as rain fall on him till this date.

Appearance of Sri Kadu Hanumantharaya 

Swamy

The appearance of Sri Kadu Hanumantharaya Swamy is 

not different from the other Vyasaraja Hanumans. He 

measures 7 ½ feet high and 3 feet wide. He has his right 

hand raised up in Abhaya Hastha with the thumb slightly 

folded inwards while the left hand holds the 

Sowgandhika flower. There are three bells tied in the tail 

raised above the head. He carries both a sword and a 

dagger. His face and feet are turned sideways. In his waist 

band is found a Yali, the Mutrika of Sri Vyasaraja. The 

unique feature  i s  that  the face  of  Sr i  Kadu 

Hanumantharaya Swamy is shaped like Hayagriva.

The Utsava Deitey

The Utsava deitey of Rama, in this temple are no less 

significant. it have been made by hand by Sri Vijayendra 

Theertha, the successor of Sri Vyasaraja Theertha and the 

Paramaguru of Sri Raghavendra Swamy. He was an 

exponent of all 64 crafts and had the unique distinction of 

having seen two avataras of Prahlada – namely Vyasaraja 

and Raghavendra.
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Layout of the temple

Lord Ganesha is found under the Peepal tree as you enter 

the temple. On crossing the threshold, there are two 

shrines opposite to each other – one of Sri Rama with his 

consort Sita Devi with Lakshmana and Hanuman absent 

and the other is the Mrithika Brindavana of Sri 

Raghavendra Swamy installed by Shri Dwadasi Kattalai 

Subbarayar with 113 salagramas placed. In the Artha 

Mandapa before the sanctum sanctorum are eight ornate 

wooden pillars with scenes from the Dasavathara 

depicted in them. Cradles tied by devotees seeking child 

birth hang from these pillars. To the right of the sanctum, 

are the shrines for Sri Lakshmi Narasimha and the 

Mrithika Brindavana of Sri Jaya Theertha also known as 

Teekacharya for having written commentaries on the 

works of Sri Madhvacharya. Jaya Theertha was the 

disciple of Sri Akshobya Theertha, who in turn was a 

direct disciple of Sri Madhva.

The temple has shrines for the Ishta Devathas of three 

avataras of Prahalada - namely Sri Lakshmi Narasimha, 

the ishta devata of Prahalada who was found in the 

confluence of Bhavani and Kaveri rivers, Venugopala 

Krishna with Hanuman at his feet which is a rare sculpture, 

the Ishta Devata of Sri Vyasaraja Theertha and Sri Rama, 

the Ishta Devata of Guru Raghavendra Swamy. In 

addition, there are idols of Sri Prahalada in the Mrithika 

Brindavana of Sri Raghavendra and Sri Madhva in the 

Mrithika Brindavana of Jaya Theertha. Jaya Theertha's 

brindavana in Malkheda has been replicated as Mrithika 

Brindavanas in Salem, Palladam, Dharapuram and 

Kovaipudur in Coimbatore. A box containing 136 

salagramas are placed in the Jaya Theertha Mritika 

Brindavana.
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Guidelines regarding worship at the Kadu 

Hanumantharaya Swamy temple

The temple follows strict guidelines as per the Madhwa 

traditions when it comes to worship and offerings. All 

poojas are performed as per the Tantra Sara Sankraha 

created by Sri Madhvacharya and simplified by Sri Jaya 

Theertha. There is a specific hierarchy of deities according 

to which poojas are performed. Salagramas are very holy 

as per the Madhwa traidition. Therefore, they are offered 

prayers first, followed by Sri Lakshmi Narasimha, Sri 

Rama, Sri Krishna, Sri Hanuman, Sri Jayatheertha and Sri 

Raghavendra Theertha. 

Usually betel leaf garlands, lemon garlands and vada 

garlands are offered to Lord Anjaneya. However, in this 

temple these are not accepted as offerings. Thulasi is 

seen as a form of Goddess Mahalakshmi and hence only 

Lord Vishnu is adorned with it. Here it is only placed on 

Hanuman's head as a token of respect. 

Important Festivals

Apart from Hanumad Jayanthi, Brahmotsavam is 

celebrated during Vyasa Poornima and Sri Rama is taken 

out on procession during Sri Narasimha Jayanthi.
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